
Adatvédelmi tájékoztató ill. nyilatkozat az Ed.Haas Hungaria Kft.
https://www.facebook.com/haasnatural/oldalán keresztül megvalósuló „Gyümölcsből

bármikor” nyereményjáték személyes adatkezeléséről

1. A szabályzat célja:

A Ed.Haas Hungaria Kft. / 9024 Győr, Táncsics M. u. 19. / Továbbiakban: Társaság /mint
adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglaltaknak
megfelelően  végzi  adatkezeléssel  kapcsolatos  tevékenységét.  A  tájékoztató  célja,  hogy  a
Társaság Haas „Gyümölcsből bármikor” játéksorozatban részt vevő természetes személyek
tájékoztatást kaphassanak a játék során kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan
felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU
2016/679 („GDPR”) rendeletében meghatározott fogalmakkal. 

2. Adatvédelem

2.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik
a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

2.1.1. A Szervező, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó és adatkezelő a személyes adataikat
(teljes név,  e-mail  cím, Facebook ID, nyertesség esetén lakcím,  telefonszám) kizárólag az
adott  Játékkal  összefüggésben,  az  adott  Játék  időtartama  alatt  kapcsolattartás  és
adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

2.1.2. nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Facebook Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

2.1.3.  részvételükkel  minden tekintetben,  kifejezetten  elfogadják  a Játékszabályzat  minden
rendelkezését.

2.2. A megadott adatok kezelője és feldolgozója a Lebonyolító Positive by Hinora Group Kft.,
valamint  a  Szervező  Ed.Haas  Hungária  Kft.  A  Lebonyolító  a  Játékos  által  rendelkezésre
bocsátott adatokat 30 naptári napig tárolja.

2.3.  Az  adatkezelő  szavatolja,  hogy  az  adatkezelés  mindenben  a  hatályos  jogszabályi
rendelkezések  –  így  különösen  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  rendelkezéseinek  –  megtartásával
történik.  Az adatkezelő bármikor lehetőséget  biztosít  a Játékosnak arra,  hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi
info@positive.hu  e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése
elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel
nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő
panaszok,  illetve  jogainak  megsértése  esetén  jogosult  továbbá a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatóság  vizsgálatát  kezdeményezni,  illetve  jogosult  bírósághoz
fordulni.

2.4.  A  Játékos  tudomásul  veszi,  hogy  a  Játékból  való  kizáráshoz  vezet,  ha  a  Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 
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3. Vegyes rendelkezések

3.1.  A  Játékosok  a  Játékban  való  részvétellel  magukra  nézve  automatikusan  kötelezőnek
fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

3.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése  stb.),  a  nyeremények  kézbesítésének  –  szervező  érdekkörén  kívül  eső  –
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező, illetve
lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

3.3.  Lebonyolító  a  –  nem  általa  gyártott  vagy  forgalmazott  –  nyeremények  tekintetében
minőségi  felelősséget  nem  vállal,  a  nyertes  ilyen  igényét  jogszabályi  keretek  között  a
nyeremény  gyártójával,  illetve  forgalmazójával  szemben  érvényesítheti.  Amennyiben  a
nyertes  a  nyereményét  határidőben  nem veszi  át,  azt  a  továbbiakban  a  Szervezőtől  vagy
Lebonyolítótól nem követelheti.

3.4.  Szervező,  illetve  Lebonyolító  kizárja  a  felelősségét  minden,  a  www.facebook.com
weboldalt, Facebook Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql
támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben
a Facebook rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a
Játékosok  téves  rendszerüzeneteket  kapnak  nyereményeiket,  a  nyertes/nem  nyertes
státuszukat  stb.  Illetően,  úgy  ezen  esetekre  a  Szervező  és  Lebonyolító  semminemű
felelősséget nem vállal.

3.5. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok
létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást  tapasztal  vagy ennek megalapozott  gyanúja  felmerül,  úgy a  Játékost  azonnali
hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból. 

3.6.  Ha  a  Játékos  adatfeltöltés  közben  bezárja  a  böngésző  ablakot  vagy,  ha  a  kapcsolat
(bármely  okból)  megszakad  a  kiszolgáló  webhelyével,  abban  az  esetben  az  adatok
elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

3.7.  Szervező,  illetve  lebonyolító  kizárja  a  felelősségét  a  Facebook  Rajongói  oldal  rajta
kívülálló  okokból  történő  meghibásodásáért,  amely  időtartam  alatt  a  honlap  nem  vagy
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

3.8.  A Játék semmilyen módon nem szponzorált  a  Facebook által,  illetve  semmilyen
tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook-hoz.  Az adatszolgáltatás  nem a Facebook
részére, hanem a Szervező, illetve a Lebonyolító részére történik. 

3.9.  Ezt  a  nyereményjátékot  a  Facebook  semmilyen  formában  nem  támogatja,  azzal
összefüggésbe nem hozható.

3.10.  A  jelen  játék  promóciós  játéknak  minősül,  nem  terjed  ki  rá  a  szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya. 

4. Adatkezeléssel összefüggő részletes szabályok és tájékoztatások
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Az adatok kezelését a Lebonyolító Positive by Hinora Group Kft. (székhelye: 1062 Budapest,
Délibáb utca 29. cégjegyzékszáma: 01-09-739724) végzi.

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. 

Az  adatkezelés  célja a  Játékban  való  részvétel  és  az  ezzel  összefüggő  kommunikáció
lebonyolítása.

A  kezelt  személyes  adatok köre:  teljes  név,  e-mail  cím, Facebook ID, nyertesség esetén
lakcím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: a promóciós játékhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a játék
lebonyolításáig (adatkezelési cél eléréséig) tart. 

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Positive by
Hinora  Group  Kft.,  valamint  az  Ed.Haas  Hungária  Kft.,  mint  adatkezelő  és  mint
adatfeldolgozó  munkavállalói  ismerhetik  meg.  A  személyes  adatokhoz  csak  az  illetékes
munkaköröket  betöltő  személyek  férhetnek  hozzá.  Mind  az  adatkezelő,  mind  az
adatfeldolgozó  minden  szükséges  lépést  megtesz,  hogy  biztosítsa  a  személyes  adatok
biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és  kialakítják  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  az  egyéb  adat-  és  titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó informatikai
rendszere  és  hálózata  megfelelően  védett  a  számítógéppel  kapcsolatos  bűncselekmények
ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal
gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és
az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és
sérülés, valamint az alkalmazott  technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági
mentés  készül.  Az  adatok  kizárólag  a  Játék  lebonyolítása  érdekében  és  során  kerülnek
kezelésre,  nem  kerülnek  továbbításra,  és  a  Játék  lebonyolítását  követően  haladéktalanul
törlésre kerülnek. 

5. A részt vevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett
kérelmére  az  adatkezelő  tájékoztatást  ad  az  érintett  általa  kezelt,  illetve  az  általa  vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  az  adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az
adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységéről,  az  adatvédelmi  incidens  körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a
kérelem benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt,  legfeljebb  azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást  kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás
10 000 Ft költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak
törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az
adatkezelő írásban közli  az érintettel,  hogy a felvilágosítás  megtagadására e törvény mely
rendelkezése  alapján  került  sor.  A  felvilágosítás  megtagadása  esetén  az  adatkezelő
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tájékoztatja  az  érintettet  a  bírósági  jogorvoslat,  továbbá  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatósághoz  fordulás  lehetőségéről.  Az  adatkezelő  az  elutasított
kérelmekről  a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet
követő január 31-ig értesíti.

Mindez  azt  jelenti,  hogy  Ön  bármikor  tájékoztatást  igényelhet  arról,  hogy  az  adatkezelő
milyen alapon kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25
munkanapon belül köteles válaszolni. 

b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel
meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes
adatot az adatkezelő helyesbíti.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az
adatkezelő részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes
adatokat alkalmazza. 

c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha
(i)  kezelése  jogellenes;  (ii)  az  érintett  kéri;  (iii)  az  hiányos  vagy  téves-  és  ez  az  állapot
jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt
a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kéreti az adatainak a törlését (Játékból való kizárását), ilyen
kérését az info@positive.hu e-mail címen jelezheti.

Törlés helyett  az adatkezelő zárolja  a személyes adatot,  ha az érintett  ezt  kéri,  vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit.  Az  így  zárolt  személyes  adat  kizárólag  addig  kezelhető,  ameddig  fennáll  az  az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az  adatkezelő  megjelöli  az  általa  kezelt  személyes  adatot,  ha  az  érintett  vitatja  annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 munkanapon belül írásban közli a
helyesbítés,  zárolás  vagy  törlés  iránti  kérelem elutasításának  ténybeli  és  jogi  indokait.  A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintettet  a  bírósági  jogorvoslat,  továbbá  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatósághoz  fordulás  lehetőségéről.  Az  adatkezelő  az  elutasított  kérelmekről  a  Nemzeti
Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságot  évente  a  tárgyévet  követő  január  31-ig
értesíti.

d)  Az  érintett  tiltakozhat  személyes  adatának  kezelése  ellen,  ha  a  személyes  adatok
kezelése  vagy  továbbítása  kizárólag  az  adatkezelőre  vonatkozó  jogi  kötelezettség
teljesítéséhez  vagy  az  adatkezelő,  adatátvevő  vagy  harmadik  személy  jogos  érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat
felhasználása  vagy  továbbítása  közvetlen  üzletszerzés,  közvélemény-kutatás  vagy
tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

4

mailto:info@positive.hu%20


Az adatkezelő  a  tiltakozást  a  kérelem benyújtásától  számított  legrövidebb  időn  belül,  de
legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz,  és  döntéséről  a  kérelmezőt  írásban  tájékoztatja.  Ha  az  adatkezelő  az  érintett
tiltakozásának  megalapozottságát  megállapítja,  az  adatkezelést  -  beleértve  a  további
adatfelvételt  és  adattovábbítást  is  -  megszünteti,  és  az  adatokat  zárolja,  valamint  a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért
egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve
a határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6. Adatfeldolgozó: 

Az  adatfeldolgozónak  a  személyes  adatok  feldolgozásával  kapcsolatos  jogait  és
kötelezettségeit  az  adatkezelő  (Positive  by  Hinora  Group  Kft., Ed.Haas  Hungaria  Kft.)
határozza  meg.  Az  adatkezelési  műveletekre  vonatkozó  utasítások  jogszerűségéért  az
adatkezelő  felel.  Az adatfeldolgozó tevékenységi  körén belül,  illetőleg  az adatkezelő  által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért,  továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.  Az adatfeldolgozó tevékenységének
ellátása  során más  adatfeldolgozót  nem vehet  igénybe.  Az adatfeldolgozó  az  adatkezelést
érintő  érdemi  döntést  nem  hozhat,  a  tudomására  jutott  személyes  adatokat  kizárólag  az
adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet,
továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Adattovábbítási  nyilvántartás: Az  adatkezelő  az  adattovábbítás  jogszerűségének
ellenőrzése,  valamint  az  érintett  tájékoztatása  céljából  adattovábbítási  nyilvántartást  vezet,
amely  tartalmazza  az  általa  kezelt  személyes  adatok  továbbításának  időpontját,  az
adattovábbítás  jogalapját  és  címzettjét,  a  továbbított  személyes  adatok  körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az  adatok  ezen  nyilvántartásban  történő  megőrzésére  irányuló  kötelezettség  időtartamát
jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél, különleges adatok
esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.
Kártérítés és sérelemdíj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha  az  adatkezelő  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság
követelményeinek  megszegésével  az  érintett  személyiségi  jogát  megsérti,  az  érintett  az
adatkezelőtől  sérelemdíjat  követelhet.  Az  érintettel  szemben  az  adatkezelő  felel  az
Adatfeldolgozó  által  okozott  kárért,  és  az  adatkezelő  köteles  megfizetni  az  érintettnek  az
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét 
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és 
nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog 
megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származott.
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7. Fogalmi meghatározások:

 „személyes  adat”:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a
gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy  összekapcsolás,  korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából

 „profilalkotás”:  személyes  adatok automatizált  kezelésének bármely  olyan formája,
amelynek  során  a  személyes  adatokat  valamely  természetes  személyhez  fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági  helyzethez,  egészségi  állapothoz,  személyes  preferenciákhoz,
érdeklődéshez,  megbízhatósághoz,  viselkedéshez,  tartózkodási  helyhez  vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják

 „álnevesítés”:  a  személyes  adatok  olyan  módon  történő  kezelése,  amelynek
következtében további  információk felhasználása  nélkül  többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy  az  ilyen  további  információt  külön  tárolják,  és  technikai  és  szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

 „nyilvántartási  rendszer”:  a  személyes  adatok  bármely  módon  –  centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 7. „adatkezelő”: az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
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személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit  önállóan  vagy  másokkal  együtt
meghatározza;  ha az adatkezelés céljait  és eszközeit  az uniós vagy a tagállami jog
határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő  kijelölésére  vonatkozó  különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 8. „adatfeldolgozó”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

 „címzett”:  az  a  természetes  vagy jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy
bármely  egyéb szerv,  akivel  vagy amellyel  a  személyes  adatot  közlik,  függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33
Az Európai  Unió Hivatalos  Lapja  HU egyedi  vizsgálat  keretében az uniós  vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek;  az említett  adatok e közhatalmi szervek általi  kezelése meg kell,  hogy
feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az  alkalmazandó  adatvédelmi
szabályoknak

  „harmadik fél”:  az a természetes vagy jogi személy,  közhatalmi szerv, ügynökség
vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel,  az
adatfeldolgozóval  vagy  azokkal  a  személyekkel,  akik  az  adatkezelő  vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak

  „az  érintett  hozzájárulása”:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,  amellyel az érintett  nyilatkozat
vagy  a  megerősítést  félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,  tárolt vagy
más  módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi

 „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi  állapotára  vonatkozó egyedi  információt  hordoz,  és  amely  elsősorban az
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered

 „biometrikus  adat”:  egy  természetes  személy  testi,  fiziológiai  vagy  viselkedési
jellemzőire  vonatkozó minden olyan sajátos  technikai  eljárásokkal  nyert  személyes
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását,
ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat
 

 „egészségügyi  adat”:  egy  természetes  személy  testi  vagy  pszichikai  egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról

 „tevékenységi központ”: 
- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében

az  Unión  belüli  központi  ügyvitelének  helye,  ha  azonban  a  személyes  adatok
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kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión
belüli  másik  tevékenységi  helyén  hozzák,  és  az  utóbbi  tevékenységi  hely
rendelkezik  hatáskörrel  az  említett  döntések  végre  hajtatására,  az  említett
döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

- az  egynél  több  tagállamban  tevékenységi  hellyel  rendelkező  adatfeldolgozó
esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó
az  Unióban  nem  rendelkezik  központi  ügyviteli  hellyel,  akkor  az
adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó
tevékenységi  helyén  folytatott  tevékenységekkel  összefüggésben  végzett  fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet
szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak

 „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes
vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet  értelmében háruló kötelezettségek
vonatkozásában
 

 „vállalkozás”:  gazdasági  tevékenységet  folytató  természetes  vagy  jogi  személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is

 „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások

 „kötelező  erejű  vállalati  szabályok”:  a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó
szabályzat,  amelyet  az  Unió  valamely  tagállamának  területén  tevékenységi  hellyel
rendelkező  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  egy  vagy  több  harmadik  országban  a
személyes  adatoknak  az  ugyanazon  vállalkozáscsoporton  vagy  közös  gazdasági
tevékenységet  folytató  vállalkozások  ugyanazon  csoportján  belüli  adatkezelő  vagy
adatfeldolgozó  részéről  történő  továbbítása  vagy  ilyen  továbbítások  sorozata
tekintetében követ

 „felügyeleti  hatóság”:  egy  tagállam  által  az  51.  cikknek  megfelelően  létrehozott
független közhatalmi szerv 

 „érintett  felügyeleti  hatóság”: az a felügyeleti  hatóság, amelyet a személyes adatok
kezelése  a  következő  okok  valamelyike  alapján  érint:  a)  az  adatkezelő  vagy  az
adatfeldolgozó  az  említett  felügyeleti  hatóság  tagállamának  területén  rendelkezik
tevékenységi  hellyel;  b)  az  adatkezelés  jelentős  mértékben  érinti  vagy
valószínűsíthetően  jelentős  mértékben  érinti  a  felügyeleti  hatóság  tagállamában
lakóhellyel  rendelkező  érintetteket;  vagy  c)  panaszt  nyújtottak  be  az  említett
felügyeleti hatósághoz 

 „személyes  adatok  határokon  átnyúló  adatkezelése”:  a)  személyes  adatoknak  az
Unióban  megvalósuló  olyan  kezelése,  amelyre  az  egynél  több  tagállamban
tevékenységi  hellyel  rendelkező  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  több  tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor;
vagy b) személyes  adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,  amelyre  az
adatkezelő  vagy  az  adatfeldolgozó  egyetlen  tevékenységi  helyén  folytatott
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tevékenységekkel  összefüggésben  kerül  sor  úgy,  hogy  egynél  több  tagállamban
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket

 „releváns  és  megalapozott  kifogás”:  a  döntéstervezettel  szemben  benyújtott,  azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre
vagy  az  adatfeldolgozóra  vonatkozó  tervezett  intézkedés  összhangban  van-e  a
rendelettel;  a  kifogásban  egyértelműen  be  kell  mutatni  a  döntéstervezet  által  az
érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok
Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét

 „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
szolgáltatás
 

 „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak
alárendelt  szervei,  vagy  olyan  egyéb  szerv,  amelyet  két  vagy  több  ország  közötti
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 
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